Příloha č. 0320-19-P01

Rozpočtové opatření č. RZK/0067/2019
rozpočtový doklad č. KUZLP00ASX19
název RO:
stručný popis:

RZK/0067/2019 - Doprava - rozpočtové opatření - vyúčtování mezikrajských smluv
Přesun finančních prostředků ve výši 129 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství z akce
"Vážení silničních vozidel" na akci "Dopravní obslužnost - linková doprava" v souvislosti se zajištěním
vratky kompenzace Jihomoravskému kraji při provádění dopravní obslužnosti v roce 2018.
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-129 000 Vážení silničních vozidel
129 000 Dopravní obslužnost - linková doprava

0

0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 129.000 Kč v rámci
odboru dopravy a silničního hospodářství z akce "Vážení silničních vozidel" na akci
"Dopravní obslužnost - linková doprava" v souvislosti se zajištěním vratky kompenzace
Jihomoravskému kraji při provádění dopravní obslužnosti v roce 2018. Jihomoravský kraj
poskytl Zlínskému kraji v roce 2018 kompenzaci na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK v celkové výši 512.785 Kč. Dle
vyúčtování, zpracovaného Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje, byla skutečná
kompenzace za celý rok 2018 ve výši 384.047,21 Kč. Vzhledem k tomu, že Jihomoravský
kraj zaslal v roce 2018 na účet ZK částku v celkové výši 512,785 Kč, vznikl přeplatek ve
výši 128.737,79 Kč. Z tohoto důvodu je nutné uvedený přeplatek dotace vrátit zpět
Jihomoravskému kraji.

návaznost na usnesení č.:
zpracovatel:
datum zpracování:
podpis vedoucího odboru:

Bez návaznosti
Odbor dopravy a silničního hospodářství
17. 4. 2019
Ing. Slavíková Emilie
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.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu
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projednáno dne:
podpis:

souhlasí / nesouhlasí
17. 4. 2019
Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)
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